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แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองส าหรับค าขอข้ึนทะเบียนต ารับยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 
ผู้ยื่นค าขอฯ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง  ยาแผนไทย (ก.1)           ยาแผนจีน (ก.2) 

ชื่อยา ……………………………………………………………………………………………………………….………….…………….…………………… 

เอกสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ADMINISTRATIVE DATA AND PRODUCT INFORMATION)  

รายการเอกสาร 
(เรียงเอกสารตามล าดับรายการ และตดิอินเด็กซค์ั่นหน้าเอกสาร ตามแต่ละหัวข้อ) 

ส าหรับ 
ผู้ขออนุญาต  

ผลตรวจรับค าขอฯ  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

มี () มี (),  ไม่มี (--) 

ส่วนที่ 1: เอกสารข้อมูลทั่วไป (ADMINISTRATIVE DATA)   
1. แบบค าขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1)     
2. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ภาพส)ี   
3. ตัวอยา่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร   
4. ฉลากและเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ (labeling and package leaflet)   
    4.1 ฉลาก (labeling)   
    4.2 เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ (package leaflet)   
5. ค ารับรองผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน (Applicant Declaration)   
    5.1 หนงัสือค ารับรองส าหรับผู้รับอนุญาตท่ีย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ ส าหรบัการรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จากยาชนิดร้ายแรง 

  

    5.2 ค ารับรองเงื่อนไขการแจ้งรายการเรียกเกบ็ยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต และน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน
แผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร 

  

6. ค าขออนุญาตผลิต/น าเข้าตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือขอขึ้นทะเบียนฯ (production permit)   
7. ส าเนาใบอนุญาตผลิต / น าเข้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนไทย/ ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ 
ทางเลือก ที่มีรายการของรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ ได้รับอนญุาต ตรงกับรายการที่ขอเช่น ขอรูปแบบ
แคปซูลแข็ง ดังนัน้ในใบอนุญาตผลิต จะต้องระบุรายการ รูปแบบแคปซูลแข็ง เป็นต้น 

  

8. หนังสือรับรองเก่ียวกับสถานที่ผลิต    
   8.1 กรณีสถานที่ผลิตในประเทศ - ส่งส าเนาหนงัสือรับรองมาตรฐานการผลิตสอดคล้องกับประเภท
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑแ์ละวธิีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา (ถ้ามี) 

  

   8.2. กรณีน าเขา้ (สถานที่ผลิตในต่างประเทศ)   
        8.2.1 หนงัสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (certificate of pharmaceutical product ; CPP    
หรือ certificate of free sale; CFS) 

  

        8.2.2 ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตสอดคล้องกับประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น GMP certificate 
เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา (ถ้ามี) 

  

        8.2.3 หนงัสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาสถานที่ (GMP Accreditation)  (ถ้ามี)   
9. เอกสารหลักฐานอื่นๆ    
    9.1 หนังสือมอบอ านาจ กรณีผู้ขออนญุาตให้ผู้อื่นมากระท าการแทน (ติดอากรแสตมป์30บาท)   
    9.2 อื่นๆ (ถ้ามี)   
หมายเหตุ เอกสารฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า                
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. 

รายการเอกสาร 
(เรียงเอกสารตามล าดับรายการ และระบุเลขหน้าเอกสารทุกหน้า) 

ส าหรับ 
ผู้ขออนุญาต  

ผลตรวจรับค าขอฯ  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

มี () มี (),  ไม่มี (--) 

ส่วนที่ 2: เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QUALITY DOCUMENT)   
1. ข้อก าหนดมาตรฐานสมุนไพร (ถ้ามี)   
2. หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดมาตรฐานสมุนไพร (ถ้ามี)   
3. ข้อก าหนดมาตรฐานสารช่วยที่ไม่ใช่สมุนไพร (ถ้ามีสารช่วย)   
4. หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดมาตรฐานสารช่วยที่ไม่ใช่สมุนไพร(ถ้ามสีารช่วย)   
5. ข้อก าหนดมาตรฐานของยาส าเร็จรูป (ถ้ามี)   
6. หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดมาตรฐานของยาส าเร็จรูป (ถ้ามี)   
7. ผลตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค (ต้นฉบับ)  
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนต ารับยาแผน
โบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์และโลหะหนัก พ.ศ. 2547 
(กรณี รูปแบบยาน้ ามัน ยาหม่อง ยาขี้ผึ้ง ไม่ต้องส่งผลการตรวจวิเคราะห์) 

  

8. ผลตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนกั (ถ้ามี)   
9. ผลทดสอบการแตกตัว (ถ้ามี)   
10. ผลทดสอบความสม่ าเสมอของน้ าหนกั (ถ้ามี)   
11. ผลการทดสอบความคงสภาพ (ถ้ามี)   
ส่วนที่ 3: หลักฐานแสดงข้อมูลด้านประสิทธิภาพ (Efficacy : clinical document) และเอกสาร 
ข้อมูลด้านความปลอดภัย(ที่ไมใ่ช่การศึกษาทางคลินิก (Safety : non-clinic document)  

  

1. กรณีเป็นสูตรต ารับที่คัดลอกมาจากต ารายาแผนโบราณ - ใหส้่งส าเนาสูตรต ารับจากต ารายาองค์ความรู้
ดั้งเดิมแผนไทย/แผนจีน พร้อมส าเนาหน้าปกทีแ่สดงชื่อต ารานั้นๆ 

  

2. กรณีเป็นสูตรต ารับที่ตั้งขึ้นเอง - ส่งเอกสารแสดงแนวทางในการตั้งสูตรต ารับของสูตรที่ขอ  
โดยอธิบายทางวิชาการ ใหเ้หน็ชดัเจนว่า สูตรต ารับที่ระบุในค าขอฯนี้ ได้ต้ังสูตรต ารับตามองค์ความรู้
การแพทย์แผนโบราณ (แผนไทย / แผนจีน อย่างใดอย่างหนึง่) แล้วลงนามรับรองการตั้งสูตรต ารบัโดยผู้
ประกอบวิชาชีพที่ตรงตามองคค์วามรู้ฯนั้น พร้อมระบุชื่อนามสกลุและเลขที่ใบประกอบ และให้ผูมี้หน้าที่
ปฏิบัติการของสถานที่รับอนญุาตผลิตนั้น ลงนามเป็นพยาน (หากผู้ต้ังสูตรต ารับเป็นบคุคลเดียวกับผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ ไม่ต้องลงนามพยาน) 
หมายเหตุ สูตรต ารับที่ขอฯ ต้องเป็นไปตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย/แผนจีน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  

  

3. เภสัชต ารับโมโนกราฟ (ถ้ามี)   
4. ต าราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)   
5. ข้อคิดเหน็จากคณะกรรมการหรือคณะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์แผนไทย / แผนจีน จากหน่วยงาน
ที่ได้รับการยอมรับ (ถ้ามี) 

  

หมายเหตุ เอกสารฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า              
. 

 ลงนาม ................................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
 

         (................................................................)        
วันที่....................................................................... 

.. 

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารค าขอ 

 ครบถ้วน    => รับค าขอฯ  (ออกเลขรับค าขอฯ) 
 ไม่ครบถ้วน => คืนค าขอฯ 
 

 
ลงนาม ....................................................... เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ 
        (..........................................................) 
วันที่ ................................................................. 

 


